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Nieuw seizoen
Ik heb een rondje langs mijn koolzaadvelden gemaakt om te kijken hoe het koolzaad de winter is
doorgekomen en ik ben niet ontevreden. De oudste bladeren zijn afgestorven maar het hart van de
plant ziet er goed uit. Dit is belangrijk, omdat de bloeistengel hier groeit en vanuit het hart de nieuwe
bladeren worden gevormd. De huidige temperaturen zijn ook goed voor de groei van het koolzaad!
Kortom, het gewas staat in de startblokken om over 8 weken weer te veranderen in een mooi
bloeiend landschap!
Het gaat goed met de verkooppunten voor Brassica koolzaadolie! In deze nieuwsbrief kunt u kennis
maken met visspeciaalzaak Beukens uit Nunspeet. “Van producent naar consument” krijgt hiermee
steeds verder vorm. Samen maken wij Brassica koolzaadolie steeds bekender bij de Nederlandse
consument.
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Wij stellen aan u voor:
Evert Beukens van

Visspecialist Beukens uit Nunspeet verkoopt sinds kort Brassica koolzaadolie! Met eigenaar
Evert Beukens hebben we er een enthousiaste liefhebber van koolzaadolie bij! Vooral
Brassica Culinair loopt, omdat de subtiele botersmaak erg goed combineert met de vele
vissoorten die Evert verkoopt. Naast een assortiment verse visspecialiteiten is er ook een
uitgebreid assortiment kant-en-klaar schotels met vis. Bij de bereiding van deze schotels
zoals visbami, paella of een wokschotel gebruikt Evert zelf het liefste de Rotisserie, omdat
deze geschikt is om op hoge temperaturen te gebruiken!
Kort geleden hebben we Visspecialist Beukens vermeldt als verkooppunt op onze website en
dit had resultaat; er zijn direct een aantal flessen Brassica verkocht! Mocht u ook op onze
website als verkooppunt willen, neem dan contact op met Colzaco!
Voor meer informatie over de winkel en visspecialiteiten van Evert Beukens kijk ook eens op:
www.vismetpassie.nl of kom eens aan in Nunspeet! Laan 6a - 8071 JA Nunspeet 0341751810 of info@vismetpassie.nl
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